SOLIDWORKS PLASTICS

OPTYMALIZACJA PROJEKTOWANIA CZĘŚCI
Z TWORZYW SZTUCZNYCH I FORM WTRYSKOWYCH

WERYFIKACJA PROJEKTÓW POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
DO PRODUKCJI
Program SOLIDWORKS® Plastics ułatwia firmom projektującym elementy z tworzyw sztucznych i formy wtryskowe przewidywanie wad fabrycznych oraz zapobieganie im na najwcześniejszych etapach projektowania, dzięki
czemu można uniknąć kosztownych przeróbek, poprawić jakość produktu i przyspieszyć wprowadzenie go na
rynek. To intuicyjne oprogramowanie jest w pełni zintegrowane z rozwiązaniem SOLIDWORKS CAD i pomaga
projektantom części i form wtryskowych oraz analitykom CAE w optymalizowaniu projektów pod kątem możliwości wdrożenia do produkcji, przy czym praca przebiega w dobrze znanym środowisku projektowania 3D.

Symulacja doskonałym narzędziem w projektowaniu
części z tworzyw sztucznych
Dzięki programowi SOLIDWORKS Plastics projektanci części
z tworzyw sztucznych oraz form wtryskowych mogą korzystać z funkcji symulacji. Nie trzeba już być ekspertem, aby
łatwo zidentyfikować i wyeliminować potencjalne wady,
wprowadzając zmiany w projektowanych częściach, formach
czy parametrach przetwórczych, a tym samym oszczędzając
materiały, czas i pieniądze.

Intuicyjny tok prac i porady dotyczące projektowania
Program SOLIDWORKS Plastics działa bezpośrednio na modelu 3D, dzięki czemu można uniknąć błędnej interpretacji
danych. Efekt zmian wprowadzonych w projekcie jest
widoczny natychmiast. Wydajna i szybka funkcja tworzenia
siatki obejmuje szeroki zakres geometrii: od części o cienkich
ściankach po niezwykle grube i solidne elementy.
Dzięki intuicyjnemu interfejsowi każdy etap pracy jest
wykonywany we właściwej kolejności. Wspomagane przez
program analizy, inteligentne ustawienia domyślne i zautomatyzowane procesy sprawiają, że konfiguracja nie stanowi
problemu nawet dla osób rzadko używających narzędzi do
symulacji. Baza danych z materiałami dostępna w programie
SOLIDWORKS Plastics zawiera tysiące komercyjnych tworzyw sztucznych, a co więcej można ją dostosowywać do
indywidualnych potrzeb.
Projektanci elementów z tworzyw sztucznych mogą korzystać z natychmiastowych informacji zwrotnych na temat
wpływu na produkcję danej części takich zmiennych jak
grubość ścianek, umiejscowienie punktów wtrysku, rodzaj
polimeru lub geometria. Natomiast projektanci form mogą
szybko optymalizować układy form wielogniazdowych
i rodzinnych oraz układy doprowadzające tworzywo — w tym
wlewy główne, kanały zasilające i przewężki.

Asystent wyników zapewnia praktyczne porady dotyczące
projektowania i wskazówki ułatwiające diagnozowanie
oraz rozwiązywanie potencjalnych problemów. Dzięki tym
cennym informacjom użytkownicy mają szczegółowy wgląd
w proces formowania wtryskowego i mogą podejmować
optymalne decyzje podczas tworzenia projektu, co przekłada
się na opracowywanie produktów wyższej jakości.

„Chociaż pracuję w branży projektowania części z tworzyw sztucznych już od 40 lat, program
SOLIDWORKS Plastics bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Jego użytkownicy mogą optymalizować projekty części i form już na najwcześniejszych etapach opracowywania produktu”.
— Ed Honda, prezes firmy hondaDesign, LLC

KOSZTY ZMIAN
Koszty zmian wprowadzanych na wczesnych etapach opracowywania produktu są niskie, a korzyści — niezwykle istotne.
Im wcześniej można zoptymalizować części z tworzywa
sztucznego i formy wtryskowe pod kątem możliwości wdrożenia do produkcji, tym lepiej.
Największym wyzwaniem w zakresie produkcji części z tworzyw sztucznych jest określenie wpływu projektu na proces
produkcji i odwrotnie oraz przekazanie tych informacji na jak
najwcześniejszym etapie, jeszcze podczas przygotowywania
projektu do produkcji.
Program SOLIDWORKS Plastics udostępnia narzędzia umożliwiające szybkie identyfikowanie potencjalnych problemów
i wprowadzanie odpowiednich zmian na wczesnym etapie
projektowania.

Wpływ wprowadzania zmian

Koszt wprowadzania zmian

DLA PROJEKTANTÓW CZĘŚCI
Z TWORZYW SZTUCZNYCH
SOLIDWORKS Plastics Standard
Optymalizowanie projektu części z tworzyw sztucznych pod
kątem możliwości wdrożenia do produkcji powinno odbywać się
na wstępnym etapie projektowania produktu. Pominięcie tego
kroku często prowadzi do stworzenia mało wydajnego projektu formy, co z kolei skutkuje uzyskaniem niewielkiego odsetka
„dobrych części”, wysokiego współczynnika odrzuconych egzemplarzy i opóźnieniem momentu wprowadzenia produktu na rynek.
• Integracja z oprogramowaniem CAD: dzięki integracji ze
środowiskiem projektowania SOLIDWORKS 3D, można
analizować i modyfikować projekty pod kątem możliwości wdrożenia do produkcji podczas optymalizowania ich
formy, dopasowywania elementów i funkcji
• Łatwa nauka i obsługa: opanowanie obsługi programu trwa
zaledwie kilkanaście minut i nie wymaga specjalistycznej
wiedzy z zakresu tworzyw sztucznych czy tworzenia analiz
• Ułatwienie komunikacji w ramach zespołu projektowego:
raporty oparte na technologii web, tworzone w formacie
HTML, przyspieszają i ułatwiają informowanie o wynikach
symulacji i przekazywanie wniosków wszystkim członkom
zespołu projektowo-produkcyjnego

DLA PROJEKTANTÓW I PRODUCENTÓW FORM
SOLIDWORKS Plastics Professional
Program SOLIDWORKS Plastics Professional umożliwia projektantom oraz producentom form wtryskowych ich łatwe
i precyzyjne optymalizowanie. Oprogramowanie pozwala
szybko tworzyć i analizować projekty form jednogniazdowych, wielogniazdowych oraz rodzinnych.
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Zmiany wprowadzane na wczesnych etapach
opracowywania produktów generują mniejsze koszty,
a jednocześnie mają największy wpływ na optymalizację
możliwości wdrożenia projektu do produkcji. Koszt zmian
rośnie wraz ze stopniem zaawansowania procesu
projektowania i może prowadzić do znacznego
opóźnienia momentu wprowadzenia produktu na rynek.

• Unikanie kosztownych przeróbek form: tworzenie form
gotowych do produkcji, bez konieczności wprowadzania
czasochłonnych, kosztownych i niepotrzebnych poprawek
• Optymalizacja projektowania układu wtrysku: analizowanie wlewów, kanałów zasilających i punktów wtrysku
w celu odpowiedniego zbalansowania układów zasilających; optymalizacji typu, rozmiaru i umiejscowienia punktu wtrysku oraz określenia najlepszego układu, rozmiaru
i przekroju poprzecznego kanałów zasilających
• Szacowanie czasu trwania cyklu, siły zwarcia formy i wtryskiwanej dawki: szybkie i dokładne określanie parametrów
wtrysku; określanie rozmiaru maszyny odpowiedniej do
danej formy, optymalizowanie czasu trwania cyklu i redukowanie ilości odpadów z tworzyw sztucznych

Dzięki programowi SOLIDWORKS Plastics można
przewidzieć niezbalansowane wypełnienie form
rodzinnych (widoczne na rysunku) i odpowiednio
wcześnie temu przeciwdziałać.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Pakiet SOLIDWORKS Plastics Premium zawiera wszystkie
funkcje pakietu SOLIDWORKS Plastics Professional oraz dodatkowe, zaawansowane opcje symulacji umożliwiające analizę
układów linii chłodzenia form oraz przewidywania powstawania wypaczeń.
• Analiza linii chłodzenia: projektowanie oraz analizowanie
prostych i złożonych układów linii chłodzenia form
• Skrócenie czasu i obniżenie kosztów: optymalizacja systemów chłodzenia obniżająca wymaganą liczbę cykli i niższe
koszty wytwarzania
• Doskonalszy proces: optymalizacja projektu części i formy,
wybranego materiału oraz parametrów przetwarzania
w celu ograniczenia lub wykluczenia powstawania wypaczeń w odlewach części

• 2 GB RAM (minimum)
• 5 GB wolnego miejsca na dysku twardym (minimum)
• Karta graficzna (zaleca się użycie karty z certyfikatem)
• Procesor Intel® lub AMD®
• Napęd DVD lub szerokopasmowe połączenie
z Internetem
• Internet Explorer® 8 lub nowszy

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę
www.solidworks.com/systemrequirements

WIĘCEJ INFORMACJI

Aby dowiedzieć się więcej o aplikacji
SOLIDWORKS Plastics, odwiedź stronę
www.solidworks.com/PL-plastics lub skontaktuj
się z lokalnym autoryzowanym dystrybutorem
firmy SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS – NAJLEPSZE NARZĘDZIA
DO PROJEKTOWANIA
Oprogramowanie SOLIDWORKS udostępnia intuicyjne środowisko projektowania trójwymiarowego 3DEXPERIENCE, które
pomaga zmaksymalizować wydajność pracy i zapewnia dostęp
do zasobów technicznych, umożliwiając tworzenie lepszych
produktów niższym kosztem i w krótszym czasie. Pełen zakres
rozwiązań SOLIDWORKS do projektowania, symulacji, zarządzania danymi i komunikacji technicznej jest dostępny pod
adresem www.solidworks.com/plk_products2015.

Nasze produkty, dostosowane do potrzeb 12 gałęzi przemysłu, bazują na platformie 3DEXPERIENCE,
oferującej bogaty wybór rozwiązań przeznaczonych dla poszczególnych branż.
Dassault Systèmes, zapewnia użytkownikom intuicyjne środowisko projektowania 3DEXPERIENCE®, oferując przedsiębiorstwom
i użytkownikom indywidualnym nowoczesne, wydajne i kreatywne narzędzia do opracowywania innowacyjnych — i uwzględniających
aspekty zrównoważonego rozwoju — produktów. Udostępnione przez firmę rozwiązania zyskały niezwykłą popularność na całym świecie
i zrewolucjonizowały sposoby projektowania, produkcji oraz serwisowania produktów. Rozwiązania opracowane przez firmę Dassault Systèmes
promują innowacje w zakresie komunikacji pomiędzy społecznościami i poszerzają dostępne w świecie wirtualnym możliwości udoskonalania
rzeczywistość. Z rozwiązań Dassault Systèmes korzysta ponad 170 000 różnej wielkości firm z rozmaitych branż w ponad 140 krajach. Więcej
informacji w witrynie www.3ds.com/pl-pl.
Centrala – Świat

Ameryka Północna i Południowa
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PRZEZNACZENIE: ZAAWANSOWANI
PROJEKTANCI FORM ORAZ ANALITYCY CAE
SOLIDWORKS Plastics Premium

• Windows® 7 (zalecany 64-bitowy) lub Windows 8

